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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด  19 (Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19) มีการระบาดในวงกว้างองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้โรคโควิด 19 
เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergence of International) โดย
แนะนำให้ทุกประเทศเร่งรัดการเฝ้าระวังและป้องกันความเส่ียงจากโรคโควิด 19 สำหรับประเทศไทยพบผู้ป่วย
และผู้เสียชีวิตเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยเรื่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มท่ีจะเกิด
การแพร่ระบาดในสถานศึกษา ดังนั้น การสร้างความตระหนักรู้เท่าทันและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ
การระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพนักเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อน
และพัฒนาประเทศในอนาคต 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี เป็นสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้
จัดทำ “คู่มือแผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตาม แนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรค      
โควิด 19 ระลอกใหม่” โดยเน้นความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและเอื้ออำนวยให้เกิดการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย โดย
มีสาระสำคัญ ประกอบด้วยองค์ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโรคโควิด 19 แผนเผชิญเหตุฉุกเฉินแนวปฏิบัติสำหรับ
บุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าของสถานศึกษา ครูผู้ดูแลนักเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และแม่ครัว
จำหน่ายอาหาร ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นต้น 

 คณะผู้จัดทำมุ่งหวังให้ “คู่มือแผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่” ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือสำหรับสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องสามารถ
นำไปใช้ตามบริบทของสถานการณ์ในสถานศึกษาภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา สภาพท่ัวไป ลักษณะทางภูมิศาสตร์  

 การเมืองการปกครอง ข้อมูลด้านสาธารณสุข  
 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ประกาศจัดต้ังเมื่อปี พ.ศ.2516 เปิดสอนต้ังแต่
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่เลขที่ 70 ถนนดอนเค็จ-บ้านพุฒ หมู่ที ่ 2    
ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160 สำนักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
โทรศัพท์ 077-954-310 ถึง 4 โทรสาร 077-452-611 E-mail : contact@tupst.ac.th  
Website: http://www.tupst.ac.th/  
 
วิสัยทัศน์ 
          ภายในปี 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีโอกาสอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป็นครูมืออาชีพ ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ 
         1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
         2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
         3. ให้บริการทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนในเขตบริการอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
         4. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ 
         5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
         6. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
         7. จัดบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
         8. ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
เป้าประสงค์ 
         1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
         2. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
         3. ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
         4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐาน
วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
         5. มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
         6. มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

mailto:contact@tupst.ac.th
http://www.tupst.ac.th/
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         7. มีบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
         8. บุคลากรทุกคนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 
กลยุทธ ์

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
3. กระจายโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตามสมรรถนะมาตรฐาน

วิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
6. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
7. สร้างบรรยากาศและจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
8. ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

 

  
อักษรย่อโรงเรียน ต.อ.พ.สฎ. 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

  

 

พระเกี้ยวเปล่งรัศมี (21 แฉก) 

รหัสโรงเรียน 1084640547 
สีประจำโรงเรียน ชมพู-น้ำเงิน 
เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
ปรัชญาโรงเรียน ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม 
คติพจน์โรงเรียน อตฺตานํ ทมฺยนฺติ ปณฺฑิตา บัณฑิต ย่อมฝึกตน 
พระพุทธรูปประจำ
โรงเรียน 

 

พระศรีสากยทศพลญาน ประธานพุทธมณฑล ศุทรรศน์
(จำลอง)                                            

อัตลักษณ์ (Identity)  เดินแถวเข้าห้อง น้องไหว้พี่ ทำดีสวดมนต์แปล แน่วแน่มาดเด็กเตรียมฯ 
เอกลักษณ์โรงเรียน บรรยากาศดี มีคุณธรรม เลิศล้ำกีฬา 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน  

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ชมพูพันธุ์ทิพย ์
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ข้อมูลผู้บริหาร 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ช่ือ-สกุล      ว่าท่ี ร้อยเอก ภูพยงค์  คงชนะ     
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหาร  การศึกษา 

 ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ต้ังแต่ พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ช่ือ-สกุล    นางสาวสุกัญญา  ทิพย์พินิจ  
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา 

    ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ต้ังแต่ พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน 
ช่ือ-สกุล    นางปฐมา  ชูศักดิ์    
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา  

    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา จิตวิทยาการศึกษา 
   ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนนี้ต้ังแต่ พ.ศ.2563 ถึงปัจจุบัน 

 
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
ตารางที่ 1 แสดงจำนวนบุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ และ

ระดับการศึกษาสูงสูดของบุคลากร  

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน) 

รวม 
ระดับการศึกษา (คน) 

ชาย หญิง 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้อำนวยการ 1 - 1 - - 1 - 
รองผู้อำนวยการ - 2 2 - - 2 - 
ครู (บรรจุ) 16 42 58 - 45 13 - 
พนักงานราชการ 1 1 2 - 2 - - 
ครูอัตราจ้าง 1 2 3 - 3 - - 
เจ้าหน้าท่ีธุรการ - 1 1 - 1 - - 
อื่นๆ (ลูกจ้าง) 5 3 8 5 3 - - 

รวมทั้งหมด 24 51 75 5 54 16 - 
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ข้อมูลนักเรียน 
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2564                  

รวม 1,322 คน  

 
ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะกึ่งเมือง บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัด
นิกรประสาท, อบต.ตะเคียนทอง, เทศบาลตำบลช้างขวา , วัดพุทธเจดีย์, อาชีพหลักของชุมชน คือ 
เกษตรกรรม  ประมง, รับจ้างและค้าขาย เนื่องจากพื้นท่ีเป็นท่ีราบอยู่ใกล้ฝ่ังทะเลอ่าวไทย ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีทำบุญเดือนสิบชักพระ
ทอดผ้าป่า, ประเพณีวันลอยกระทง, ประเพณีวันสงกรานต์  

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6  อาชีพหลัก คือ ทำเกษตรกรรม,             
ประมง, รับจ้างและค้าขาย   

      ร้อยละ  80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  ร้อยละ 10 ประกอบอาชีพประมง 
  ร้อยละ  5 ประกอบอาชีพรับจ้าง 
  ร้อยละ  3  ประกอบอาชีพค้าขาย 
  ร้อยละ  2 ประกอบอาชีพอื่นๆ  

การนับถือศาสนา 
  ร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ 
  ร้อยละ 0.5 นับถือศาสนาอิสลาม 
  ร้อยละ  0.5 นับถือศาสนาอื่นๆ 

ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี 60,000 บาท  จำนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 4 คน   
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ รวม 

(คน) 
เฉลี่ยต่อห้อง 

(คน) ชาย หญิง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 8 150 135 285 36 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 8 145 148 293 37 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 7 123 135 258 37 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 5 96 113 209 41 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 4 62 72 134 34 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 4 59 84 143 36 

รวม 36 635 687 1,322 37 
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ตางรางที่ 3 แสดงเขตพื้นท่ีบริการอำเภอกาญจนดิษฐ์รวม  4  ตำบล  29  หมู่บ้าน 
 

อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 
กาญจนดิษฐ์ ตะเคียนทอง บ้านดอนยาง  บ้านดอนชะอม  บ้านกะแดะแจะ  บ้านง่ามยวน  

บ้านบนไร่  บ้านหนองจิก บ้านดอนเค็จ  บ้านเฉงอะ บ้านห้วยหิน 
 

ช้างขวา 
 

บ้านประชาสุข   บ้านหนองยอ   บ้านไสตอ  บ้านพุฒ   
บ้านมะรอ  บ้านสะพานกฐิน    บ้านเขาชา  บ้านเขากุมแป  
บ้านหัวหมากล่าง   บ้านหัวหมากบน   บ้านมะม่วงหวาน   
บ้านห้วยโศก  บ้านทุ่งคา   บ้านห้วยลึก   บ้านนาดอน 

ทุ่งกง บ้านเขาแก้ว   บ้านทุ่งกง   บ้านดอนรัก 

ท่าทองใหม่ ท่าทองใหม่   
 
ตางรางที่ 4 แสดงข้อมูลด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ใหบ้ริการ อำเภอกาญจนดิษฐ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน ตำบล ระยะทาง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนทอง ตะเคียนทอง ระยะทาง 6.60 กิโลเมตร 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างขวา ช้างขวา ระยะทาง 1.50 กิโลเมตร 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกง ทุ่งกง ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่ ท่าทองใหม่ ระยะทาง 7.3 กิโลเมตร 
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ พลายวาส ระยะทาง 5.80 กิโลเมตร 
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บทท่ี 2  
บทนำ 

 
 

 
 
มารู้จักโควิด  19 
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  หรือ  โรคโควิด  19  (Coronavirus  Disease  2019  (COVID-
19) เป็นตระกูลของไวรัสที่ก่อให้เกิดอาการป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก  
เช่น  โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง  (MERS-CoV)  โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง  
(SARS-CoV)  เป็นสายพันธ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์  ก่อให้เกิดอาการป่วยระบบทางเดินหายใจใน
คนและสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้โดยเชื้อไวรัสนี้พบการระบาดครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น  มณฑลหูเป่ย  
สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงปลายปี  2019  หลังจากนั้นได้มีการระบาดไปท่ัวโลก  องค์กรอนามัยโลกจึง
ต้ังช่ือการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ว่า  โรคโควิด  19 
 
อาการของผู้ป่วยโรคโควิด  19  มีอาการอย่างไร 
 อาการท่ัวไป ได้แก่ อาการระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบากเหนื่อยหอบ  
ไม่ได้กล่ิน ไม่รู้รส ในกรณีท่ีอาการรุนแรงมาก ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย  
หรืออาจเสียชีวิต 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรคโควิด 19 แพร่กระจายเชื้อได้อย่างไร 
 โรคชนิดนี้มีความเป็นไปได้ที่มีสัตว์เป็นแหล่งรังโรค ส่วนใหญ่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติด
เช้ือ ผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ น้ำมูก น้ำลาย ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนการแพร่กระจายเช้ือ
ผ่านทางการพื้นผิวสัมผัสท่ีมีไวรัสแล้วมาสัมผัส ปาก จมูกและตา สามารถแพร่เช้ือผ่านทางเช้ือท่ีถูกขับถ่าย
ออกมากับอุจจาระเข้าสู่อีกคนหนึ่งโดยผ่านเข้าทางปาก (Feco-oral route) ได้ด้วย 
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โควิด-19 ติดได้จาก 3 รู 
 โควิด-19 สามารถติดต่อผ่านทางการสัมผัสโดยตรงกับละอองของสารคัดหลั่งจากระบบทางเดิน
หายใจ และน้ำลาย ชองผู้ติดเชื้อ เช่น ไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย และยังสามารถแพร่เชื้อจากบุคคลหนึ่งไปสู่
บุคคลอื่นได้ จากการสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส ซึ่งเชื้อดังกล่าวสามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวต่าง ๆ 
หลายชั่วโมง เมื่อมือไปสัมผัสเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ช่องทาง คือ รูน้ำตา รูจมูก และรูปาก ลงสู่ลำคอ  
ทางเดินหายใจ และลงสู่ปอดในท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรคโควิด-19  รักษาได้อย่างไร 

ยังไม่มียาสำหรับป้องกันหรือรักษาโรคโควิด-19 ผู ้ที ่ติดเชื ้ออาจต้องได้ร ับการรักษาแบบ
ประคับประคองตามอาการ โดยอาการที่มีแตกต่างกัน บางคนรุนแรงไม่มากลักษณะเหมือนไข้หวัดทั่วไป  
บางคนรุนแรงมากทำให้เก ิดปอดอักเสบได้ ต ้องสังเกตอาการใกล้ช ิดร ่วมกับการร ักษาด้วยการ
ประคับประคองอาการจนกว่าจะพ้นอาการช่วงนั้น และยังไม่มียาตัวใดที่มีหลักฐานชัดเจนว่า รักษาโรคโค
วิด-19 ได้โดยตรง 
 
ใครบ้างที่เสี่ยงสูงต่อการติดโรคโควิด-19 

กลุ่มเส่ียงโดยตรงท่ีอาจสัมผัสกับเช้ือ ได้แก่ ผู้ท่ีพึ่งกลับจากพื้นท่ีเส่ียง สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย
ติดเช้ือ กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวัง หากติดเชื้ออาจมีอาการรุนแรง ได้แก่ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  
เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ ภูมิแพ้ เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 
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การป้องกันและหยุดยั้งการแพร่กระจายของโควิด-19 
มาตรการทางสาธารณสุขท้ังด้านสุขอนามัย ส่วนบุคคลและอนามัยส่ิงแวดล้อม เป็นส่ิงสำคัญอย่าง

ยิ่ง ในการชะลอการแพร่กระจายของเช้ือโรค เพื่อใช้เป็นมาตรการ ป้องกันโรคในชีวิตประจำาวันของทุกคน 
จึงมีคำแนะนำดังนี้  

1. อยู่บ้านหรือในท่ีพักเมื่อเจ็บป่วย  
2. ปิดปากและจมูกโดยใช้กระดาษทิชชู หรือในกรณีท่ี หาไม่ได้ควรงอข้อศอกของตนเองเพื่อ

ป้องกันการฟุ้งกระจาย ของน้ำมูกและน้ำลาย และให้กำาจัดกระดาษทิชชูที ่ใช้แล้วทิ้ง  ทันทีโดยใส่ถุงปิด
มิดชิดเพราะเป็นขยะติดเช้ือ แล้วล้างมือ และข้อศอกด้วยน้ำและสบู่ทันที  

3. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำสะอาด หากไม่สะดวก ให้ล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ  
4. ทำความสะอาดพื้นผิวและวัตถุท่ีสัมผัสบ่อย ๆ ด้วย น้ำสบู่ น้ำยาฆ่าเช้ือ และน้ำ  
5. สามารถเรียนรู้เพิ ่มเติมเกี ่ยวกับการป้องกันและลดการ  แพร่เชื ้อโควิด-19 จากเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุขประจำาท้องถิ่น 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ภายในประเทศ 

การแพร่ระบาดของผู้ติดเช้ือยังมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
     1) การติดเช้ือจากบุคคลสู่บุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ  

- ทราบว่าตนเองเข้าไปในพื้นท่ีท่ีเส่ียง/กิจกรรมท่ีเส่ียง แต่ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติตนอย่างไร 
หรือในบางราย ไม่ได้กักกันตนเอง ทําให้เกิดการเส่ียงต่อการเป็นพาหะ  

- ไม่ทราบและไม่ระมัดระวังตนเอง ว่าได้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเช้ือ  
     2) การติดเช้ือแบบกลุ่มก้อน ซึ่งมีสาเหตุจากการเข้าไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  

- กิจกรรมท่ีดำเนินการถูกต้อง เช่น งานเล้ียงสังสรรค์ การประชุม ฯลฯ 
- กิจกรรมท่ีลักลอบดำเนินการ เช่น การพนัน การมั่วสุม ฯลฯ  

1. การจําแนกพื้นที่สถานการณ์แพร่ระบาด  
ได้จําแนกพื้นท่ีสถานการณ์แพร่ระบาดออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

      1) พื้นท่ีควบคุมสูงสุด  = พื้นท่ีท่ีมีผู้ติดเช้ือจํานวนมากและมีผู้ติดเช้ือในหลายพื้นท่ี (ย่อย)  
      2) พื้นท่ีควบคุม   = พื้นท่ีท่ีติดกับพื้นท่ี หรือพื้นท่ีท่ีมีผู้ติดเช้ือมากกว่า 10 ราย  
      3) พื้นท่ีเฝ้าระวังสูง  = พื้นท่ีท่ีมีผู้ติดเช้ือไม่เกิน 10 ราย และสามารถควบคุมได้ 
      4) พื้นท่ีเฝ้าระวัง   = พื้นท่ีท่ียังไม่มีผู้ติดเช้ือ และยังไม่มีส่ิงบ่งช้ีว่าจะมีผู้ติดเช้ือ  

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ 
ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ 
ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด รับผิดชอบกําหนดระดับพื้นที่สถานการณ์                 
ว่า พื้นท่ีนั้นเป็นพื้นท่ีสถานการณ์ระดับใด ท้ังนี้อาจเป็นพื้นท่ีระดับจังหวัดหรืออําเภอ ตามระดับความรุนแรง
ของ การแพร่ระบาด  
  2. เง่ือนไขของประสิทธิผลในการดำเนินการ 
        1) สถานการณ์การติดเช้ือ จะมีอัตราการเพิ่มของจำนวนผู้ติดเช้ือ อยู่ในสภาวะท่ีควบคุมได้  
       2) ขีดความสามารถทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สามารถรองรับต่อสถานการณ์ได้ ท้ัง
ทางด้านบุคลากรและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
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       3) ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการดำเนินมาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้การ
สนับสนุน ศูนย์ บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข ตาม
บทบาท และหน้าท่ีของตนอย่างเต็มขีดความสามารถ 
      4) ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมต่าง ๆ มีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบ ของการ
แพร่ ระบาดและตระหนักถึงมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 และให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี 
     
   3. มาตรการควบคุมที่เน้นย้ำ 
       1) พื้นท่ีควบคุมสูงสุด  

- เร่งรัดการตรวจค้นหาผู้ติดเช้ือเชิงรุกและการสอบสวนโรคอย่างเต็มขีดความสามารถ  
- ปิดสถานประกอบการท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาด  
- ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลท่ีมั่วสุมทำผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาด  
- กำหนดมาตรการควบคุมมิให้มีการเคล่ือนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า ออกจากพื้นท่ีโดย
เด็ดขาด  

- ควบคุมการเข้า-ออก ของยานพาหนะและบุคคลไทยโดยมิให้กระทบต่อการค้าและการ 
อุตสาหกรรมมากเกินความจําเป็น  

- งดจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากทุกรูปแบบ  
- ให้มีการ Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ  

       2) พื้นท่ีควบคุม  
- เร่งรัด การตรวจค้นหาผู้ติดเช้ือเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพื้นท่ีท่ีมีผู้ติดเช้ือและพื้นท่ี 
เช่ือมโยงท่ีได้ข้อมูลจากการสอบสวนโรคของการทรวงสาธารณสุข  

- จํากัดเวลาเปิด-ปิด ดำเนินการของสถานประกอบการท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาด  
- ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลท่ีมั่วสุมท าผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาด  
- กำหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าว มิให้มีการเคล่ือนย้ายเข้า - ออกจากพื้นท่ี 
- หลีกเล่ียงการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก 
- ให้มีการ Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ  

       3) พื้นท่ีเฝ้าระวังสูง 
- พิจารณาการตรวจค้นหาผู้ติดเช้ือเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพื้นท่ีท่ีมีผู้ติดเช้ือและ
พื้นท่ีเช่ือมโยงจากการสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุข 

- จํากัดเวลาเปิด-ปิด ดำเนินการของสถานประกอบการท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาด  
- ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลท่ีมั่วสุมทำผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาด  
- กำหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าว มิให้มีการเคล่ือนย้ายเข้า - ออกจากพื้นท่ี  
- หลีกเล่ียงการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก  
- ให้มีการ Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ  

      4) พื้นท่ีเฝ้าระวัง 
- พิจารณาการตรวจค้นหาผู้ติดเช้ือเชิงรุกใน “พื้นท่ีท่ีเส่ียง” “กลุ่มบุคคลท่ีเส่ียง” และ  

“กิจกรรม/ กิจการ ท่ีเส่ียง” 
- จํากัดเวลาเปิด-ปิด ดำเนินการของสถานประกอบการท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาด  
- ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลท่ีมั่วสุมทำผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาด 
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  - กําหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าว มิให้มีการเคล่ือนย้ายเข้า - ออกจากพื้นท่ี  
- หลีกเล่ียงการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มคนจํานวนมากหากมีความจําเป็นนต้องจัด  

กิจกรรมให้ขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
- ให้พิจารณาการ Work from Home ตามความเหมาะสม  

    4. ข้อเน้นย้ำสําหรับทุกพื้นที่สถานการณ์ 
D – Distancing   = เว้นระยะระหว่างกนั หลีกเล่ียงการสัมผัสกับผู้อื่น  
M – Mask wearing  = สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยเสมอเมื่อพบปะกับบุคคล

หรือร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น  
H - Hand washing    = ล้างมือบ่อยๆ ทุกสถานท่ีจัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่าง

ท่ัวถงึเพียงพอ  
T - Temperature check  = ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสังเกตอาการ  
T - Thaichana     = ติดต้ังและสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ 
1. ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 

ขับเคล่ือน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดจังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคกรุงเทพมหานคร ให้มีกลไก       
เฝ้าระวังถึงระดับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล โดยใช้กลไกทางการปกครองและกลไกสาธารณสุข (อสม.
, อสส. (กทม.) ในลักษณะโครงข่ายเฝ้าระวัง “รังผ้ึง” 

2. ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง จัดกําลังชุดตรวจกำกับดูแลสถาน 
ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ให้มีการดําเนินมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ตามที่ศูนย์
บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กําหนด โดยเน้นความเข้มข้น ตามระดับ
ของ พื้นท่ีสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้เร่งค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลท่ี มั่วสุมทําผิดกฎหมาย ซึ่งจะมี
ความ เส่ียงต่อการแพร่ระบาดและมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด 

3. ทุกสถานประกอบการ และโรงงานท่ียังเปิดดำเนินการ ให้เน้นมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่าง
เต็มขีดความสามารถ ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พักหากไม่สามารถดำเนินการได้ตามกําหนดให้ พิจารณา
หยุดการดำเนินการ 

4. การเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
    - ตามแนวชายแดน มีการจัดตั้งจุดตรวจ ชุดลาดตระเวนของกําลังทหารและตำรวจ

ตระเวนชายแดนในการเฝ้าระวังตามแนวชายแดน (รวมทั้งการใช้เครื ่องมือเฝ้าตรวจที่มีอยู ่ตามความ
เหมาะสม) 

    - ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน ขอให้ประสานกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือ ไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย ส่ังการให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จัดให้มีการเฝ้าระวัง
การ ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้าไปในพื้นท่ีรับผิดชอบอย่างเข้มงวด ด้วยการใช้กลไกการปกครองท่ี
มีอยู่ 

   - ในพื ้นที ่จังหวัดตอนใน ให้มีการตรวจกำกับดูแลมิให้สถานประกอบการ รวมท้ัง
ภาคเอกชน มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย 

   - ในทุกพื้นท่ี ให้เร่งรัดสืบสวนหาขบวนการนําพา และให้มีการดำเนินคดีโดยเด็ดขาด 
5. ขอความร่วมมือในการไม่เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดโดยไม่มีความจําเป็น เนื่องจากการเดิน

ทางผ่าน หรือเข้าไปในพื้นท่ีสาธารณะ อาจทําให้ผู้เดินทางมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือโรคโควิด - 19 และอาจ
ทําให้มีการแพร่ระบาดมากขึ้น 
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6. ขอความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของ
ผู้คนจำนวนมาก หรือพิจารณาจัดในรูปแบบออนไลน์ 

7. ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน พิจารณาการทำงานรูปแบบ Work from 
Home เพื่อลดอัตราความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 ในสถานท่ีทำงาน และในระหว่างการเดินทางมา 
ทำงาน 

8. ในกรณีท่ีบุคคลใดทราบว่าตนเองได้เคยเดินทางเข้าไปในพื้นท่ีท่ีมีการติดเช้ือ ขอให้กักกันตนเอง 
และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น เป็นระยะเวลา 14 วัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติขอให้ไปพบแพทย์                
ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านและให้ข้อมูลท่ีแท้จริงกับแพทย์ 

9. ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุม
โรค จังหวัดจังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคกรุงเทพมหานคร จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนใน
การ ดำเนินการตามประเด็นเน้นย้ำขอความร่วมมือที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หลังจากนี้ประมาณเวลา 7 วัน 
ทางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
จังหวัดจังหวัด/ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคกรุงเทพมหานคร จะประเมินสถานการณ์อีกครั ้ง หาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด ยังไม่ดีขึ้น จะพิจารณาขออนุมัติ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย เพิ่มมาตรการท่ีเข้มข้นขึ้นต่อไป 
เกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยง  

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2563, น.6-35) ได้กําหนดเกณฑ์การพิจารณาความเสี่ยงและ                   
การเฝ้าระวังโรคโควิด 19 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
          1. เพื่อจัดระดับความรุนแรงของการระบาดของโควิด 19  

2. เพื่อนําไปใช้ในการกําหนดมาตรการ การป้องกันควบคุมโรค ระดับประเทศ  
3. เพื่อให้จังหวัดนําไปปรับใช้ในระดับจังหวัด 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่กําลังดําเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการ

กําหนด เกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาด ความเส่ียงและการเฝ้าระวัง โดยจําแนกเป็น 
3 ระดับ กล่าวคือ ระดับประเทศ ระดับชุมชน และระดับสถานศึกษา มีดังนี้ 
    1. เกณฑ์การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 ระดับประเทศ 

การพิจารณาระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 ระดับประเทศ ควรคำนึงถึง 
ความสำคัญของคุณลักษณะ 3 ประเด็น ได้แก่ 

1)จํานวนผู้ติดเช้ือรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์  
2) ลักษณะการกระจายของโรคตามจังหวัดและเขตสุขภาพ  
3) การกระจายของโรคตามลักษณะทางระบาดวิทยา แต่ละประเด็นมีการจําแนกระดับความ

รุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 ตามลักษณะสี แบ่งเป็น 5 สี ได้แก่ สีขาว เขียว เหลือง ส้ม แดง มี
รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 

สีขาว (ปลอดภัย มีวัคซีน) หมายถึง ไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศมีผู ้ติดเชื ้อมาจากต่างประเทศ ผู้
เดินทาง มาจากต่างประเทศเข้าสถานท่ีกักกัน ผู้ติดเช้ือเข้ารักษาในโรงพยาบาลท่ีกําหนด 

สีเขียว (ไม่รุนแรง ไม่มีวัคซีน) หมายถึง มีผู ้ติดเชื ้อในประเทศมีผู ้ติดเชื ้อมาจากต่างประเทศ                       
ผู้ เดินทางจากต่างประเทศเข้าสถานท่ีกักกัน ผู้ติดเช้ือเข้ารักษาในโรงพยาบาลท่ีกําหนด 
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สีเหลือง (รุนแรงน้อย) หมายถึง จํานวนผู้ติดเชื ้อรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์น้อยกว่า 300 ราย                    
ต่อ สัปดาห์ ลักษณะการกระจายของโรคตามจังหวัดและเขตสุขภาพ ไม่เกิน 1 จังหวัดต่อเขต และไม่เกิน             
3 เขต การกระจายของโรคตามลักษณะทางระบาดวิทยา ระบาดในวงจํากัด มีไม่เกิน 3 กลุ่มก้อน (Cluster) 

สีส้ม (รุนแรงปานกลาง) หมายถึง จํานวนผู้ติดเชื ้อรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์ 300-900 ราย                        
ต่อ สัปดาห์ ลักษณะการกระจายของโรคตามจังหวัดและเขตสุขภาพ ไม่เกิน 1 จังหวัดต่อเขต จํานวน 4-6 
เขต หรือ มากกว่า 1 จังหวัดต่อเขต และไม่เกิน 3 เขต การกระจายของโรคตามลักษณะทาง ระบาดวทิยา 
ระบาด ในวงจํากัด มีมากกว่า 3 กลุ่มก้อน (Cluster) และมีความเช่ือมโยงกัน 

สีแดง (รุนแรงมาก) หมายถึง จํานวนผู้ติดเชื ้อรายใหม่สะสมต่อสัปดาห์มากกว่า 900 ราย ต่อ
สัปดาห์ ลักษณะการกระจายของโรคตามจังหวัดและเขตสุขภาพ ไม่เกิน 1 จังหวัดต่อเขต และเกิน 6 เขต 
หรือ มากกว่า 1 จังหวัดต่อเขต และเกิน 3 เขต การกระจายของโรคตามลักษณะทางระบาด วิทยา มีการ
ระบาดใน วงกว้าง หาสาเหตุไม่ได้ 
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    2. เกณฑ์การพิจารณากรอบการปฏิบัติในการบริหารสถานการณ์โควิด 19 ในสถานศึกษา 
การพิจารณากรอบการปฏิบัติในการบริหารสถานการณ์โควิด 19 ในสถานศึกษา จําแนกเป็น

ระดับสี 5 ระดับสี ได้แก่ ขาว เขียว เหลือง ส้ม และแดง (สอดคล้องกับ เกณฑ์การ พิจารณาระดับความ
รุนแรงของการระบาดของโรคโควิด 19 ระดับประเทศ) ซึ่งมีรายละเอียด กรอบการปฏิบัติ ตามระดับและ
ระดับการผ่อนคลายกิจการหรือกิจกรรมท่ีสำคัญ มีดังนี้  
     ระดับการบริหารสถานการณ์: ระดับขาว  
     กรอบการปฏิบัติ 

1. สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้  
2. ให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคท่ีกําหนด  
3. ให้ดําเนินกิจการหรือกิจกรรมได้ทุกประเภทตามปกติ ผู้ประกอบการหรือผู้จัดกิจกรรมต้องมีการ

คัดกรอง ผู้ใช้บริการและต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก ได้แก่  
- ทําความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ  
- การสวมหน้ากากของเจ้าหน้าท่ี พนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
- ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเช้ือโรค 

ให้มีการควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด  
    ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่สําคัญ 

- โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน 100%  
- สนามกีฬากลางแจ้งเปิดให้มีผู้ชมได้ 70% / 50%  
- สนามกีฬากลางในร่มเปิดให้มีผู้ชมได้ 50% / 25%  
- ขนส่งสาธารณะบรรทุกผู้โดยสารได้ 100% 
- โรงภาพยนตร์เปิดให้มีผู้ชมได้ 100%  

ระดับการบริหารสถานการณ์: ระดับเขียว  
กรอบการปฏิบัติ 
1. ให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคท่ีกําหนด 

  2. สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้  
3. ให้ดําเนินกิจการหรือกิจกรรมได้ทุกประเภท แต่ผู้ประกอบการหรือผู้จัดกิจกรรม ต้องมีการคัด

กรองผู้ใช้บริการ และต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก ได้แก่  
     - ทําความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ  
     - การสวมหน้ากากของเจ้าหน้าท่ี พนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
     - ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลหรือถ้ายาฆ่าเช้ือโรค 
       - ให้มีการควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด  

- ลงทะเบียนใช้งาน “ไทยชนะ” และแอปพลิเคชันที่รัฐกำหนด * ผู้ว่าราชการจังหวัด/
กทม.สามารถกําหนดมาตรการเพิ่มเติมได้  
    ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่สําคัญ 

- โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน 100%  
- สนามกีฬากลางแจ้งเปิดให้มีผู้ชมได้ 50% / 25% (3000/2000)  
- สนามกีฬากลางในร่มเปิดให้มีผู้ชมได้ 25% / 15% (1000/500)  
- ขนส่งสาธารณะบรรทุกผู้โดยสารได้ 100%  
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- โรงภาพยนตร์เปิดให้มีผู้ชมได้ 70% 
- ศบค ท่ี 8/2563 หรือตามท่ี คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายฯ กำหนด  

    ระดับการบริหารสถานการณ์: ระดับเหลือง 
     กรอบการปฏิบัติ 

1. สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้  
2. ให้ดำเนินการหรือทํากิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิตตลอดจนด้านการออกกําลังกาย

หรือดูแลสุขภาพหรือสันทนาการได้แต่ ผู้ประกอบการ หรือผู้จัดกิจกรรม ต้องมีการ คัดกรองผู้ใช้บริการและ
ต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก 

   - ทําความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ  
- การสวมหน้ากากของเจ้าหน้าท่ี พนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
- ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื ้อโรคให้มีการเว้น

ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร  
- ให้มีการควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด  
- ลงทะเบียนใช้งาน “ไทยชนะ” และแอพพลิเคช่ันท่ีรัฐกําหนด* ผู้ว่าราชการจังหวัด/กทม.  

สามารถกําหนดมาตรการเพิ่มเติมได้  
    ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่สําคัญ 

- โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้แต่ถ้ามีความแออัดให้จัดนักเรียนสลับกัน
เรียน  

- สนามกีฬากลางแจ้งเปิดให้มีผู้ชมได้ 25% / 15% (3000/1000) 
   - สนามกีฬากลางในร่มเปิดไม่ให้มีผู้ชมได้ 
   - ขนส่งสาธารณะทางอากาศและ BTS บรรทุกผู้โดยสารได้ 100%  

- รถขนส่งสาธารณะบรรทุกผู้โดยสารได้ 70%  
- โรงภาพยนตร์เปิดให้มีผู้ชมได้ 50%  
- อื่น ๆ ตามคำส่ัง ศบค ท่ี 3/2563, 4/2563, 5/2563 และ 6/ 2563  หรือตามท่ี 

คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลาย ฯ กําหนด 
    ระดับการบริหารสถานการณ์ : ระดับส้ม  
   กรอบการปฏิบัติ 

1. จํากัดการเดินทางข้ามจังหวัด  
2. ให้ดำเนินการหรือทํากิจกรรมบางอย่างได้เฉพาะเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกประชาชน ใน

การทํากิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิตตลอดจนด้านการออกกําลังกาย หรือดูแล สุขภาพหรือ
สันทนาการท่ีไม่เส่ียงต่อการแพร่ระบาดและผู้ประกอบการ หรือ ผู้จัดกิจกรรมต้องมี การคัดกรองผู้ใช้บริการ
และต้องปฏิบัติตามมาตรการหลัก ได้แก่ 
   - ทําความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ  

- การสวมหน้ากากของเจ้าหน้าท่ี พนักงาน ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
- ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเช้ือโรค 

   - ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร  
- ให้มีการควบคุมจํานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด  
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- ลงทะเบียนใช้งาน “ไทยชนะ” และแอปพลิเคชันที่รัฐกำหนด * ผู้ว่าราชการจังหวัด/
กทม.สามารถกําหนดมาตรการเพิ่มเติมได้  

    ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่สําคัญ 
- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ และ/หรือ ออนแอร์  
- ร้านอาหารจําหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมได้ (เว้นเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์) 

   - ปิด สถานบริการ ผับ บาร์  
- ร้านค้าปลีก/ตลาดนัด/ตลาดสด เปิดได้แต่ต้องปฏิบัติมาตรการท่ีกําหนด 

   - สนามกีฬา ลานกีฬา ประเภท กลางแจ้ง และเป็นกีฬาท่ี ไม่มีการปะทะกัน สวนสาธารณะ 
เปิดทําการได้ 

- อื่น ๆ ตามคำส่ัง ศบค ท่ี 2/2563 หรือ ตามท่ีคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อน 
คลายกําหนด 

ระดับการบริหารสถานการณ์ : ระดับแดง  
     กรอบการปฏิบัติ 

- เน้นท่ีการห้ามเข้าพื้นท่ีเส่ียงและการปิดสถานท่ีเส่ียงต่อการติดต่อโรค  
- ปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร เว้น บุคคลบางประเภท  
- ห้ามชุมนุม  
- ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหะสถาน เว้นบุคคลที่มีเหตุจําเป็น  * ผู ้ว่า

ราชการจังหวัด/กทม. สามารถกําหนดมาตรการเพิ่มเติมได้ 
    ตัวอย่างระดับการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมที่สําคัญ 

- สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ และ/หรือ ออนแอร์  
- ห้ามการเดินทางข้ามจังหวัด ยกเว้นขนส่งสินค้า 

   - ปิดกิจการ/กิจกรรมต่าง ๆ ยกเว้นกิจการท่ีจําเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ธนาคาร โรงงาน 
สถานบริการเช้ือเพลิง บริการส่งสินค้าและอาหารตามส่ังหรือตามท่ีคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
พิจารณาการผ่อนคลาย ฯ กําหนด 

การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19  
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พยายามให้มีการจัดการรูปแบบการเรียนรู้ เพื่อที่จะให้ผู้เรียนไม่หยุด

กระบวนการเรียนรู้ ถึงแม้ว่าสถานการณ์เช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในสังคมและท่ัวโลกมาก่อน เพราะฉะนั้นจะทำ
อย่างไรให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้ได้ ซึ่งได้มีการชี้แจงไปแล้วว่าจะมี
การเรียนภายใต้ 5 รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ONLINE, ON-AIR, ON-DEMAND, ON-HAND และ ON-SITE แต่
ท้ังหมดท่ีกล่าวมาเช่ือว่า การเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด คือ การท่ีผู้เรียนและผู้สอนได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 

กระทรวงศึกษาธิการได้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ภายใต้การเรียนรู้ท่ีมีความปลอดภัย  
จึงได้ขอความร่วมมือจากทางกรมอนามัย, ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, UNICEF และ WHO     
โดยได้มีการทำแผนร่วมกันในการปฏิบัติการเรียนรู้ภายใต้ความปลอดภัย และทาง สธ.ได้มีคู่มือการเรียนใน
รูปแบบ ON-SITE ภายใต้การประเมิน Thai Stop Covid Plus 44 ข้อ ที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้อง
ดำเนินการ  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนให้ทำการประเมินให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น อีก
ทั้งยังต้องมีการประเมินทั้งครูและนักเรียน ภายใต้แบบประเมิน Thai Save Thai Application โดยมีการ
กล่ันกรองในหลายรูปแบบ จนกระท่ังมีการอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนภายใต้ 5 รูปแบบดังกล่าว 
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การเปิดเรียนในวันท่ี 14 มิถุนายนนี้ อาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างท่ีเราไม่คาดคิกระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้มีการตั้งศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือเฉพาะกิจ โดยมีปลัด กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ร่วมกันรับ
ฟังปัญหาให้กับทุกโรงเรียน ทุกพื้นที่ ที ่อาจจะมีเหตุการณ์ที่เกินกำลังที่จะแก้ไข ซึ ่งจะได้เชื ่อมโยงกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือแก้ปัญหาในด้านการเรียนการสอนต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยมากท่ีสุด นอกจากนี้
ในเรื่องวัคซีนได้มีการผลักดันมาตลอด เพื่อความปลอดภัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งขณะนี้กำลัง
ทยอยฉีดวัคซีนให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครบทุกคน 

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่                    
จากผลการสำรวจอนามัยโพล เรื ่อง “ความรู้สึกกังวลต่อสถานการณ์โควิด 19 และการเปิดเรียนเดือน
มิถุนายน 2564 ” ในช่วงวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2564 พบว่า ประเด็นที่ผู้ปกครองมีความกังวลสูง 3 
อันดับแรก ได้แก่ การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลของครูและนักเรียน ร้อยละ 33.1, การจัดสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา ร้อยละ 22.8 และโรงเรียนต้องผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมของสาธารณสุข ร้อยละ 15.3 
โดยสถานศึกษาต้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ปกครอง ดังนี้ 

1. สถานศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมทุกมิติ ประกอบด้วยความปลอดภัยจากการลดการ
แพร่เชื้อโรค การเรียนรู้ การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส สวัสดิภาพ และการคุ้มครอง นโยบายและการ
บริหารการเงิน 

2. ประเมินสถานศึกษาก่อนเปิดเทอม ต้องผ่านท้ังหมด 44 ข้อใน Thai Stop COVID Plus 
3. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและประชาชนทุกคน ประเมินความเสี่ยง Thai Save Thai ของ

ตนเองก่อนออกจากบ้านทุกวัน 
4. ยกระดับความปลอดภัย 6 พลัส คูณ 6 มาตรการหลัก มาตรการเสริม และมาตรการเฉพาะ 
5. 6 พลัส มาตรการหลัก DMHT-RC (อยู่ห่าง สวมแมส หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ลดแออัด                

ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม) 
6. มาตรการเสริม SSET-CQ (ดูแลตนเอง ใช้ช้อนส่วนตัว กินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้แอปไทยชนะ                

คัดกรองทุกคน กักตัวเองเมื่อไปพื้นท่ีเส่ียง) 
7. มาตรการเฉพาะ กรณีรถรับส่งนักเรียน หอพักนักเรียน สถานท่ีปฏิบัติศาสนกิจ และเฉพาะความ

พิการ 
8. กำกับติดตามประเมินผลร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข สถานศึกษา

รายงานผลผ่านระบบ MOE  
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บทท่ี 3 

แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
 
 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มคลี่คลายเป็นไปในทางที่ดี
ขึ้นแต่สถานการณ์ทั่วโลกและประเทศใกล้เคียงยังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในการเปิดภาคเรียนของ
สถานศึกษาให้มีการเรียนการสอนตามปกติ 100% ดังนั้น จึงควรกำหนดให้มีแผนเผชิญเหตุรองรับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมการและเตรียมพร้อมรองรับ
สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอันเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
อย่างเคร่งครัด 

แนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19ในสถานศึกษา 
1. การป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากต่างประเทศ  
1.1 มีครูต่างประเทศต้องรับการกักกันในสถานท่ีท่ีรัฐจัดให้ (State quarantine) เป็นเวลา 14 วัน 
1.2 มีนักเรียนนักศึกษาต่างประเทศ/ต่างด้าวที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้จัดการเรียน การสอน

ตามปกติ สำหรับนักเรียนนักศึกษาท่ีไม่ได้พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย 
1.3 เมื ่อเข้าประเทศไทยต้องรับการกักกันในสถานที ่ที ่ร ัฐจัดให้ (State quarantine/Local 

quarantine) เป็นเวลา 14 วัน 
  ข้อเสนอการพิจารณาสิทธิประโยชน์สำหรับนักเรียนรหัส G 

- การได้รับสิทธิประกันสังคมหรือประกันสุขภาพ 
- การใช้กองทุนของ ศธ.เพื่อซื้อประกันสุขภาพให้นักเรียนรหัส G 
- การใช้ระบบการศึกษาทางไกลแทนการเข้ามาศึกษาในประเทศไทย 
- ด่านชายแดนทางเข้าและ Organizational Quarantine 
- ประกันภัยโควิด 19 ระยะเวลา 1 ปี 

2. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภายในประเทศ 
2.1 มีศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
2.3 เปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19 
2.4 จัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
2.5 จัดทำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ชุดโปรแกรม และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจร 
2.6 จัดทำแนวทางการบริหารจัดการสำหรับโรงเรียนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด19 
2.7 แผนการเตรียมการรองรับนักเรียนจากต่างประเทศท่ีกลับเข้ามาเรียนในประเทศไทยของ

สถานศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
2.8 แนวทางรับมือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 
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ชุดเครื่องมืออุปกรณป์้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
ได้แก่ แอลกอฮอล์ สเปร์ยฆ่าเช้ือโรค หน้ากากอนามัย เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ถุงมืออนามัย 

สำหรับนักเรียน คุณครูและผู้ท่ีมาติดต่อราชการภายในโรงเรียน 
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การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
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3. การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค 
3.1 คัดกรองนักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง มีการสวมหน้ากาก การล้างมือ การ

เว้นระยะห่าง การทำความสะอาด (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานอาคารเรียน โรงอาหาร โรงนอน 
พื้นท่ีส่วนกลาง) และลดความแออัด 

3.2 มีแนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาในการดำเนินการเกี่ยวกับโรคโค
วิด 19 เช่น จัดทำแนวทางการบริหารจัดการสำหรับโรงเรียนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19มาตรการคัดกรองสุขภาพด้านสาธารณสุข 

3.3 การดำเนินการเมื่อมีกลุ่มเส่ียงหรือผู้ป่วยยืนยันในสถานศึกษา 
3.4 การปิดสถานศึกษาท่ีเกิดการระบาดและควบคุมการระบาดในสถานศึกษา 
3.5 รายงานการประเมินสถานการณ์ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะแก่

หน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดเพื่อการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดทำฉากกั้นระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเช้ือโควิท 
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ฝึกอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์และสเปรย์ทำความสะอาดมือ 
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4 การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
4.1 มีศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 
4.2 สถานศึกษาจับคู่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในความร่วมมือป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
4.3 สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบด้วย

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีชุดทีมเฉพาะกิจโควิท ฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือโรคโควิทในสถานท่ีต่างๆภายในโรงเรียน 

รับหน้ากากอนามัยจากท่ีทำการปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์ และร่วมติดตามข้อมูล
ข่าวสารต่างๆระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานอืน่ๆ 
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แนวปฏิบัติสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนใหน้กัเรียนเรียนในห้องเรียนหรือ Onsite 100% มีดังนี ้
1. ให้มีการจัดการเรียนการสอนได้ปกติ On site 
2. การจัดห้องเรียนสามารถจัดได้ตามจำนวนนักเรียนปกติโดยจัดระยะห่างให้มากท่ีสุดเท่าท่ี

จะทำได้ 
3. กรณีห้องเรียนเป็นห้องแอร์ ให้เปิดประตู หน้าต่างช่วงพักเท่ียงหรือช่วงท่ีไม่มีการเรียนการ

สอนในห้องนั้นมาตรการเสริมต้องเข้มข้น ดังนี้ 
      -การคัดกรองแยกผู้ป่วยส่งรักษา 
      -การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆลดการจับกลุ่มพูดคุยกันโดยไม่จำเป็น 
     - ลดกิจกรรมร่วมกันหลายห้อง 
     - กรณี มีการเดินเรียนให้ทำความสะอาดพื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้ หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกันหลังจบการ
เรียนการสอนทุกคาบ 
     - ทุกห้องเรียนให้ทำสะอาดพื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้  หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกันทุกสองช่ัวโมง 
      4.  ให้มีการบันทึกการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจการส่งต่อตรวจหาโควิด 19 และสรุปผลการ
ตรวจทุกสัปดาห์ส่งต้นสังกัด 
          5. กรณีมีเด็กป่วยหรือขาดเรียนมากกว่าปกติให้ประสานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือ
จังหวัดในพื้นท่ี 
      6. ให้มีการดำเนินการผ่อนคลายมาตรการ กำกับโดยคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงาน 
สาธารณสุขในพื้นท่ี 
      7. การปรับมาตรการให้พิจารณาตามสถานการณ์การระบาดและข้อมูลท่ีมีอยู่ในขณะนั้น เป็น
ระยะๆ 
 
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษารองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกและประเทศ
ใกล้เคียง อาทิสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งประเทศไทยมีพื้นท่ีชายแดนด้านเมียนมา กำลังเป็นพื้นท่ี
วิกฤตท่ีสุด จำนวนผู้ป่วยติดเช้ือสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจเป็นภาวะเส่ียงต่อการติดเช้ือโรคโควิด 19 ใน
เขตพื้นท่ีของชุมชนและสถานศึกษาอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  ดังนั้นสถานศึกษาควรมี
แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนตามตารางประสานสอดคล้องตามสถานการณ์ความรุนแรงของการ
แพร่ระบาดของโรค  โควิด 19 ของสถานศึกษาจำแนกตามสถานศึกษาแต่ละประเภทมีดังนี้ 
สถานศึกษาประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. กลุ่มนักเรียน  - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามปกติ (ครบคนครบห้องครบช้ันเรียน) 
   สีขาว-สีเขียว  - สถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีท่ีไม่พบผู้ติดเช้ือไม่น้อยกว่า 90 วัน(พื้นท่ีสีเขียว)  
      ได้รับการพิจารณาอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดให้จัดการเรียน 
      การสอนได้ตามปกติ 
    - โรงเรียนมีมาตรการให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าท่ีทุกคน  
      สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยมีอุปกรณ์ล้างมือและล้างมือบ่อยๆ 
      มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงานและทำความสะอาด 
      อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง 
      ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 
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    สีเหลือง-สีส้ม  - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยมีการสลับวันเรียนแต่ละช้ันเรียน 
      หรือมีการแบ่งจำนวนนักเรียนให้เหมาะสมกับการเว้นระยะห่าง ระหว่างกนั 
      (Social distancing) 
    - มีมาตรการให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าท่ีทุกคน สวมหน้ากากผ้า   
                        หรือหน้ากากอนามัย มีอุปกรณ์ล้างมือและล้างมือบ่อยๆ 
    - มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงานและทำความ 
      สะอาดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง 
    สีแดง   - สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ Online หรือ On air  
 
แนวทางปฏิบัติการปิดหรือไม่ปิดสถานศึกษากรณีเกิดโรคโควิด 19 

ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 หมายถึง ผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

 ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง) หมายถึง ผู้สัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19  ตามลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
  -    ผู้ท่ีเรียนผู้อาศัยร่วมห้องพัก หรือทำงานในห้องเดียวกัน คลุกคลีกัน 

- ผู้สัมผัสท่ีมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือถูกไอ จาม รด 
จากผู้ป่วยโรคโควิด 19 โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอานามัยหรือ
หน้ากากผ้า 

- ผู้ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีปิดไม่มีการถ่ายเทอากาศ เช่น ในรถปรับอากาศ ในห้องปรับอากาศ 
ร่วมกับผู้ป่วยโรคโควิด 19 และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาที 
โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอานามัยหรือหน้ากากผ้า 

ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ (Low risk contact) (ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ)  หมายถึง ผู้ที่ทำ
กิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับผู้ป่วยโรคโควิด 19 แต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเส่ียงสูง 

ผู้ใกล้ชิด 
 - ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเส่ียงสูง จัดเป็นผู้ท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือต่ำ 
 - ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเส่ียงต่ำ จัดเป็นไม่มีความเส่ียง (No risk) 

แนวทางปฏิบัติเม่ือพบผู้ป่วยยืนยนัโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 
ให้ ปิดห้องเรียน/ช้ันเรียน/สถานศึกษากรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 

   1. เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 จำนวน 1 รายข้ึนไป ให้ปิดห้องเรียน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำ
ความสะอาด 
   2. เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 มากกว่า 1 ห้องเรียน ให้ปิดช้ันเรียน เป็นเวลา 3 วันเพื่อทำ
ความสะอาด 
   3. หากมีหลักฐานและความจำเป็นต้องปิดสถานศึกษา ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัด 

ไม่ต้องปิด ห้องเรียน/ช้ันเรียน/สถานศึกษา กรณีท่ีไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา 
โดยมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ 
  1. ผู้สัมผัสท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือสูง (High risk contact) ในสถานศึกษา ดังนี ้
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    • ผู้สัมผัสท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือสูง (High risk contact) ให้สังเกตอาการท่ีบ้านเป็นเวลา
อย่างน้อย 14 วัน หากพบอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยระหว่างรอผลให้กักตัวท่ีบ้าน 

  • สถานศึกษา ดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติและส่ือสารให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าใจความเส่ียงและแนว
ทางการดำเนินการในระยะต่อไป 
  2. ผู้สัมผัสท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือต่ำ (Low risk contact) ให้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน 
ไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน และไม่จำเป็นต้องปิดสถานศึกษา (รักษาตามอาการหายป่วยแล้วเรียนต่อได้) 
  3. ผู้ใกล้ชิด 
     • ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเส่ียงสูงจัดว่ามีความเส่ียงต่ำไม่จำเป็นต้องหยุดเรียนแต่ให้สังเกตอาการเป็น
เวลา 14 วัน 
     • ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเส่ียงต่ำ จัดว่า ไม่มีความเส่ียง ไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน แต่ให้สังเกตอาการ
เป็นเวลา 14 วัน 
หมายเหตุ   ท้ังนี้ในทุกกรณี ขอให้ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลการสอบสวนทางระบาดวิทยาและ           
               สถานการณ์โรคในพื้นท่ี 
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6. มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 

1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเส่ียงก่อนเข้าสถานศึกษา (อุณภูมิไม่เกิน 37.5 c)   
    - กรณีปกติให้ติดสัญลักษณ์ผ่าน  
      - กรณีมีไข้สูงกว่าปกติ ให้นั่งพัก 5 – 10 นาทีและวัดซ้ำ  
     - กรณีมีไข้สูงกว่า ปกติ หรือมีอาการของระบบทางเดินหายใจ  ให้กันแยกไว้ต่างหากและ
บันทึกข้อมูล และแจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ีเพื่อรับตรวจสอบตามมาตรการของสาธารณสุขต่อไป    

2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
3. จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 
4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 
5. ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ  
6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหล่ือมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม 

หมายเหตุ กรณีเกิดการเผชิญเหตุในสถานศึกษา โรงเรียนจะทำการแยกนักเรียนเป็นกลุ่ม โดยแบ่งตาม
ห้องเรียน โดยนักเรียนจะรวมพลตามเขตพื้นท่ีของห้องเรียนตนเอง 
การรับประทานอาหารในโรงอาหาร 

- นักเรียนจะนำช้อน ส้อม แก้วน้ำ จาน ของใช้ส่วนตัวมาเอง โดยไม่ใช้ปะปนกับผู้อื่น 
ในโรงอาหารจะมีการจัดระยะห่างระหว่างบุคคล โดยมีสัญลักษณ์ติด บนเก้าอี้ และ
อนุญาตให้นักเรียนรับประทานอาหารตามบริเวณต่างๆในโรงเรียน เพื่อลดความแออัด
ในโรงอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือในโรงอาหาร 
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การจัดการเรียนการสอนในหอ้งเรียน 

มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนนั่งเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ใน
ห้องเรียน เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และสามารถให้นักเรียนเรียนตามบริเวณต่างๆในโรงเรียน
ได้ ตามวิชาท่ีเหมาะสม เพื่อลดความแออัดภายในห้องเรียน และให้นักเรียนได้อยู่ในบริเวณท่ีอากาศถ่ายเท
ได้สะดวก โดยจะมีการฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือโควิทในห้องเรียนของนักเรียน และตามอาคารเรียน อาคารปฏิบัติติ
การต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดสัญลักษณ์เว้นระยะห่างในโรงอาหาร 
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จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 
เมตร โดยการติดสัญลักษณ์ในบริเวณโรงเรียน 

มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่าง
เพียงพอ 

จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 
โดยการติดสัญลักษณ์ในบริเวณโรงเรียน 

ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิด
หน้าต่างประตู ระบายอากาศ  
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บทท่ี 4 
แนวปฏิบัติของโรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 

  
 แนวปฏิบัติของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร  กรณีสงสัยว่านักเรียนหรือบุคลากรมีภาวะเสี่ยงต่อการติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีดังนี้ 

1. กรณีพบนักเรียน หรือบุคลากรในสถานศึกษา มีอาการมีไข้ มีอุณหภูมิร่างกายต้ังแต่ 37.5 องศา
เซลเซียสขึน้ไป ร่วมกับอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง  

1.1 ในกรณีของครู/บุคลากรในสถานศึกษา แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา รีบไปพบแพทย์ และพัก
รักษาตัวจนกว่าจะหาย 

1.2 ในกรณีของนักเรียน ให้แจ้งผู้ปกครองมารับ โดยให้นักเรียนรอท่ีศาลาป้อมยาม ทำการซัก
ประวัตินักเรียนเบ้ืองต้น และให้หยุดพักท่ีบ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ 

1.3 แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อประเมินสถานการณ์บริเวณอาคารเรียน และดำเนินการ
สอบสวนโรค เพื่อประกอบความเห็น  

2. กรณีพบว่ามีนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้รีบรายงานต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา
ต้นสังกัดโดยด่วน เพื่อนําเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
ระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุญาตให้สถานศึกษาดำเนินการปิดเรียนในระดับห้องเรียน ระดับชั้นหรือปิด
สถานศึกษา โดยสถานศึกษามีแนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรค โควิค 19 ในสถานศึกษา ดังนี้  

2.1 เมื่อผู้ป่วยยืนยันโรค covid 19 จํานวน 1 รายข้ึนไป ให้ปิดห้องเรียนเป็นเวลา 3 วันเพื่อทำ
ความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือ 

2.2 เมื่อผู้ป่วยยืนยันโรค covid 19 มากกว่า 1 ห้องเรียน ให้ปิดช้ันเรียนเป็นเวลา 3 วันเพื่อทำ
ความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือ 

2.3 หากมีหลักฐานและความจําเป็นต้องปิดสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจส่ัง
ปิดโรงเรียน 7 วัน นับต้ังแต่วันท่ีพบผู้ป่วยยืนยันสะสมโรคโควิด 19  โดยมีแนวทางปฏิบัติเมื่อมีการประกาศ
ปิดสถานศึกษา ดังนี้ 

2.3.1 แจ้งให้นักเรียนอยู่ที่เขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเองซึ่งเป็นพื้นที่โล่ง โดยครูท่ี
ปรึกษาต้องกำกับให้นักเรียนเว้นระยะห่าง เพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิด กรณีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ให้
นักเรียนประจำอยู่ในห้องเรียน โดยมีครูท่ีปรึกษาคอยควบคุมดูแล  

2.3.2  แจ้งเจ ้าหน้าที ่สาธารณสุขประเมินสถานการณ์บริเวณอาคารเร ียน และ
ดำเนินการสอบสวนโรค เพื่อประกอบความเห็น 

2.3.3 ครูท่ีปรึกษาแจ้งให้นักเรียนทราบถึงผลการประเมินระดับความเส่ียงของนักเรียน 
เช่น เป็นผู้สัมผัสเส่ียงสูง หรือ เป็นผู้สัมผัสเส่ียงต่ำ พร้อมท้ังช้ีแจงวิธีการกักตัวหรือแยกตัวให้นักเรียนทราบ 

2.3.4 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้นักเรียนแจ้งให้ผู ้ปกครองมารับ โดยจะมีการ
จัดการเดินรถเข้าออกโรงเรียนให้เป็นเดินรถทางเดียว คือ เข้าประตู 1 และออกทางประตู 2   

2.3.5 กรณีที่ทราบผลหลังเลิกเรียน ให้ครูที่ปรึกษาโทรประสานนักเรียนเพื่อแจ้งระดับ
ความเส่ียงของโรคโดยทันที 

2.3.6 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือโควิดภายในสถานศึกษา 
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3. กรณีไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรค covid-19 ในสถานศึกษา แต่พบผู้สัมผัสท่ีมีความเส่ียง มีแนวทาง

การดำเนินการ ดังนี้  
3.1 ผู้สัมผัสท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือสูง 
- ผู้สัมผัสท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือสูงให้สังเกตอาการท่ีบ้านเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน หาก

พบอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และระหว่างรอผลให้กักตัวท่ีบ้าน  
- สถานศึกษา ดําเนินกิจกรรมได้ตามปกติและส่ือสารให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าใจความเส่ียงและ

แนวทางดำเนินการในระยะต่อไป  
3.2 ผู้สัมผัสท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือต่ำ ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ต้องหยุดเรียนและ

ไม่จำเป็นต้องปิดสถานศึกษา (รักษาตามอาการหายป่วยแล้วเรียนต่อได้)  
3.3 ผู้ใกล้ชิด  
- ผู้ใกล้ชิดผู้ท่ีสัมผัสเส่ียงสูง 
  จัดว่ามีความเส่ียงต่ำ ต้องหยุดเรียนแต่ให้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน 
- ผู้ใกล้ชิดผู้ท่ีสัมผัสเส่ียงต่ำ  

จัดว่าไม่มีความเส่ียง ไม่จำเป็นต้องหยุดเรียนแต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา  14 วัน  
หมายเหตุ ท้ังนี้ในทุกกรณีขอให้ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลการสอบสวนทางระบาดวิทยาและ 
สถานการณ์โรคในพื้นท่ี 
 
นิยาม 
ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 หมายถึง ผู้ท่ีมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่า ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 ตามลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
- ผู้ท่ีเรียน ผู้ท่ีอาศัยร่วมห้องพัก หรือทำงานห้องเดียวกัน คลุกคลีกัน 
- ผู้ที่สัมผัสที่มีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือถูกไอ จม รด จากผู้ป่วย     

โรคโควิด 19 โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
- ผู้ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีปิด ไม่มีอากาศถ่ายเท เช่น ในรถปรับอากาศ ในห้องปรับอากาศ ร่วมกับผู้ป่วยโค

วิด 19 และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตรนานกว่า 15 นาที 19 โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวม
หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 

ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ หมายถึง ผู้ที่ทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกับผู้ป่วยโรคโควิด 19 แต่ไม่เข้าเกณฑ์ความ
เส่ียงสูง  
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บทท่ี 5 
การสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน 

 
 
 
 

การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
  • มีศูนย์ประสานงานและติดตามข้อมูลระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 
  • สถานศึกษาจับคู่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในความร่วมมือ 
    ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
  • สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบด้วย  
    เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง คณะกรรมการ 
     สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 โรงพยาบาล 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 
 
 



แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 
Triamudomsuksa Pattanakarn Suratthani School 

 
 
 
 

 
1. ว่าท่ีร้อยเอก ภูพยงค์    คงชนะ   ประธานกรรมการ 
2. นางปฐมา     ชูศักดิ์   รองประธาน 
3. นางสาวสุกัญญา    ทิพย์พินิจ  รองประธาน 
2. นางสาวประภัสสร     วิชัยดิษฐ์  กรรมการ 
3. นางสาวรัตติการณ์    ร่วมสนิท  กรรมการ 
4. นายทินกร      เกิดขาว   กรรมการ 
5. นางสาวแววดาว    สุขแก้ว   กรรมการ 
6. นางสัจจะ      นิลอรุณ   กรรมการ 
7. นางสาวธฤตวัน    ญาณวีรศักดิ์  กรรมการ 
8. นางสาวณิชาภัทร    อภิบาลศักด์ิ  กรรมการ 
9. นางสาวนวพร    ชูสุวรรณ์  กรรมการ 
10. นางสาวธนิษราพร    ทองเนียม  กรรมการ 
11. นายเจนณรงค์    อุดมลาภ  กรรมการ  
12. นางสาวสุรีรัตน์    ช่วยบำรุง  กรรมการ  
13. นางพัชรินทร์    เล่ียมแก้ว  กรรมการ 
14. นางศสิกรณ์    ศรีเขาล้าน  กรรมการ 
15. นายวรพล      ธานีรัตน ์  กรรมการ 
16. นายนฤมินทร์    ค่านคร   กรรมการ 
17. นายพีรธรรม    เพชระ   กรรมการ 
18. นางสาวจิราภา    อินทพัฒน ์  กรรมการและเลขานุการ   
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